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Rozeslána dne 26. února 2010

Cena Kč 17,–

O B S A H:
56. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění
57. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
58. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy
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56
VYHLÁŠKA
ze dne 23. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného
na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění

Ministerstvo financí stanoví podle § 36 odst. 3
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová
pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb., zákona
č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb. a zákona
č. 26/2008 Sb.:

důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového
pojištění, se slova „koeficientu 0,8642“ nahrazují slovy
„koeficientu 0,9241 pro výpočet za rok 2009 a 2010
a koeficientu 0,9524 pro výpočet za rok 2011 a následující roky“.

Čl. I

Čl. II

V § 4 odst. 2 vyhlášky č. 76/2005 Sb., o stanovení
způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Ing. Janota v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 12. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

6. V § 4 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a)
a b).

Čl. I

7. V § 4 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 2 písm. c) se
slova „příslušnému inspektorátu České školní inspekce“ nahrazují slovy „České školní inspekci“.

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí,
žáků a studentů, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slova „odst. 2“ vkládá slovo
„školského“.
2. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova „školském
zařízení“ vkládají slova „zasahující alespoň do 2 po
sobě jdoucích vyučovacích dnů“.
3. V § 2 odst. 4 se slova „nezpůsobí nepřítomnost
žáka ve škole nebo školském zařízení“ nahrazují slovy
„není uveden v odstavci 1“.
4. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6) Škola nebo školské zařízení bez zbytečného
odkladu aktualizuje záznam o úrazu
a) pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nebo
b) v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo
po vyhotovení záznamu o úrazu.“.
5. V § 3 odst. 4 se slova „inspektorátu bezpečnosti
práce“ nahrazují slovy „oblastnímu inspektorátu
práce“.

8. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „§ 3“ vkládají slova „nebo aktualizaci záznamu
podle § 2 odst. 6 písm. b)“.
9. V § 4 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:
„(3) Škola a školské zařízení zasílají záznamy
o úrazu a jejich aktualizaci též zřizovateli na základě
jeho písemné výzvy.
(4) Podle odstavců 1 a 2 se nepostupuje, jedná-li se
o aktualizaci záznamu o úrazu podle § 2 odst. 6
písm. a). Škola nebo školské zařízení vždy k 30. září
vyrozumí Českou školní inspekci o aktualizacích záznamů o úrazu podle § 2 odst. 6 písm. a) v uplynulém
školním roce. Vyrozumění podle věty druhé obsahuje
pořadové číslo a školní rok vyhotovení každého záznamu o úrazu, který byl v uplynulém školním roce
aktualizován, a údaj o důvodu aktualizace.
(5) Záznam o úrazu a vyrozumění o aktualizacích
záznamů o úrazu podle odstavce 4 se zasílá České
školní inspekci v elektronickém formuláři.“.
10. Příloha zní:
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„Příloha k vyhlášce č. 64/2005 Sb.

Čl. II

Čl. III

Podle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 64/2005 Sb., ve znění
účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se
postupuje od 1. května 2010.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2010, s výjimkou čl. I bodu 7, který nabývá účinnosti
dnem 1. května 2010.

Ministryně:
PhDr. Kopicová v. r.
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VYHLÁŠKA
ze dne 16. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 2i odst. 4
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona
č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb.:
Čl. I
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu poskytování informací
v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro
služby informační společnosti, ve znění směrnice 98/
/48/ES.
Čl. II
Vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách
pěstování geneticky modifikované odrůdy, se mění
takto:
1. V nadpisu § 2 se slova „písm. a)“ zrušují.
2. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4
zní:
„§ 4
Rozsah poskytování informací o pěstování
geneticky modifikované odrůdy
[K § 2i odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona]
(1) Údaje poskytované uživateli půdního bloku,
popřípadě dílu půdního bloku, nacházejícího se ve
vzdálenosti stanovené pro jednotlivé plodiny v § 5, fyzickou nebo právnickou osobou, která hodlá pěstovat
v příslušném kalendářním roce na půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku geneticky modifikovanou
odrůdu3), jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, včetně místa podnikání a adresa místa
trvalého pobytu, je-li oznamovatelem fyzická
osoba,
b) název nebo obchodní firma a právní forma, včetně
sídla, popřípadě umístnění organizační složky na
území České republiky, je-li oznamovatelem právnická osoba,
c) název plodiny,

d) identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného organismu4),
e) identifikační kód půdního bloku, popřípadě dílu
půdního bloku, na kterém bude pěstována geneticky modifikovaná odrůda,
f) předpokládaná výměra plochy, na které bude
pěstována geneticky modifikovaná odrůda,
g) předpokládané datum zahájení pěstování geneticky modifikované odrůdy,
h) informace o tom, zda bude provedeno obsetí,
včetně jeho rozsahu.
(2) Údaje poskytované Ministerstvu zemědělství
(dále jen „ministerstvo“) fyzickou nebo právnickou
osobou, která pěstuje v příslušném kalendářním roce
geneticky modifikovanou odrůdu3) na půdním bloku,
popřípadě dílu půdního bloku, jsou
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo obchodní firma, včetně místa podnikání a adresa místa
trvalého pobytu, je-li oznamovatelem fyzická
osoba,
b) název nebo obchodní firma a právní forma, včetně
sídla, popřípadě umístnění organizační složky na
území České republiky, je-li oznamovatelem právnická osoba,
c) identifikační číslo, pokud je přiděleno,
d) registrační číslo uživatele půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, podle evidence půdy
podle uživatelských vztahů, pokud je přiděleno,
e) název plodiny,
f) identifikační kód příslušného geneticky modifikovaného organismu4),
g) identifikační kód půdního bloku, popřípadě dílu
půdního bloku, na kterém je pěstována geneticky
modifikovaná odrůda,
h) výměra plochy, na které je pěstována geneticky
modifikovaná odrůda,
i) zakreslení pěstování geneticky modifikované odrůdy v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo v měřítku
podrobnějším, v případě, že se plocha pěstování
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geneticky modifikované odrůdy neshoduje s půdním blokem, popřípadě dílem půdního bloku,
j) datum zahájení pěstování geneticky modifikované
odrůdy,
k) informace o tom, zda bylo provedeno obsetí,
včetně jeho rozsahu.
(3) Údaje podle odstavce 2 lze podat na formuláři
vydaném ministerstvem.
4

) Čl. 3 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a ozna-

Částka 20

čování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES.“.

3. V § 5 se za slova „geneticky modifikovanou
odrůdou,“ vkládají slova „nebo od místa pěstování geneticky modifikované odrůdy téže plodiny s odlišným
identifikačním kódem4),“.
4. V nadpisu § 6 se slova „písm. f)“ nahrazují
slovy „písm. e)“.
5. Příloha zní:
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„Příloha k vyhlášce č. 89/2006 Sb.

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.
Ministr:
Ing. Šebesta v. r.
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